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สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

 

ระดบัปรญิญาโท 

 

60721 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรข์ ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Economic Theory 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทฤษฎแีละเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและเศรษฐศาสตรม์หภาค 

2. เพื่อใหส้ามารถน าหลักทฤษฎเีศรษฐศาสตรม์าประยุกต์ใชใ้นการด าเนินธุรกจิและการวเิคราะห์ปัญหา

ทางเศรษฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎีและแบบจ าลองที่เกีย่วขอ้งกับพฤตกิรรมทางเศรษฐกจิของหน่วยเศรษฐกจิในระบบเศรษฐกจิ  

ประกอบดว้ยทฤษฎีและการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีและการวเิคราะห์การผลิตและตน้ทุนการผลิต  

การวเิคราะห์โครงสรา้งตลาดและการก าหนดราคา ตลาดปัจจัยการผลติ ทฤษฎีเกมส ์เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ 

เศรษฐศาสตร์สวัสดกิาร และความลม้เหลวของระบบตลาด ผลกระทบจากการใชน้โยบายของรัฐในการเขา้

แทรกแซงตลาด  

 แนวคดิทฤษฎเีศรษฐศาสตร์มหภาค การวเิคราะห์สว่นประกอบของอุปสงคแ์ละอุปทานรวม วัฏจักรธุรกจิ 

นโยบายการเงนิและการคลัง ผลกระทบของนโยบายเหล่านัน้ต่อเศรษฐกจิของประเทศ แบบจ าลองเศรษฐศาสตร ์

มหภาคในระบบเศรษฐกจิเปิด การประยุกตท์ฤษฎแีละแบบจ าลองเศรษฐศาสตรม์หภาคในการวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิ

และผลกระทบตอ่ธรุกจิ 

 

60722 การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณและการวจิยัส าหรบันกัเศรษฐศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Quantitative Analysis and Research for Economists 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัคณติศาสตรแ์คลคลูัสทีจ่ะน าไปประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นวชิาเศรษฐศาสตร ์

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักสถติแิละวธิกีารทางเศรษฐมติทิีส่ามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการศกึษา 

และวจิัยทางเศรษฐศาสตรไ์ด ้

 3. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับวธิีการวจิัย และขัน้ตอนต่างๆ ในการวจิัย รวมทัง้วธิีวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ  

ในการวจิัยทางเศรษฐศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน แคลคูลัสอนุพันธ ์อนิทกิรัลแคลคูลัส การหาค่าสูงสุดและค่าต ่าสดุ โดยประยุกต์

เครือ่งมอืเหลา่นีก้บัปัญหาทางเศรษฐศาสตร ์

 สถติพิืน้ฐาน การใชเ้ศรษฐมติใินการสรา้งแบบจ าลอง วธิปีระมาณค่าแบบตา่งๆ ปัญหาและวธิแีกปั้ญหา

เกีย่วกบัตวัแปรและตวัคลาดเคลือ่นการพยากรณ์ขอ้มลูอนุกรมเวลา 

 วธิกีารทางวทิยาศาสตรใ์นการวจิัย กระบวนการและขัน้ตอนตา่งๆ ในการวจัิย การใชส้ถติ ิเศรษฐมติแิละ

วธิวีเิคราะหข์อ้มลูอืน่ๆ ในการวจิัยทางเศรษฐศาสตร ์
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60723 เศรษฐศาสตรเ์กษตร และเศรษฐศาสตรท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Economics and Natural Resources and Environmental Economics 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในการวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน การผลิต ตน้ทุน การผลิตทาง

การเกษตรและทรัพยากรการเกษตร 

 2. เพื่อใหม้ีความสามารถในการวางแผนการผลติ การพัฒนาการเกษตรตลอดจนการประมาณและ

พยากรณ์ราคาสนิคา้เกษตร 

 3. เพื่อใหม้ีความสามารถในการวเิคราะห์นโยบายและมาตรการของรัฐที่มีต่อการพัฒนาการเกษตร

ตลอดจนการบรหิารจัดการทรัพยากรการเกษตร 

 4. เพื่อใหม้ีความสามารถในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม 

 5. เพื่ อให ม้ีความรู เ้กี่ยวกับกรอบการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ในการใชป้ ระโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาต ิเพือ่ใหเ้กดิความยั่งยนื 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัมลูคา่เศรษฐกจิประเทศตา่งๆ รวมทัง้วธิกีารประเมนิ 

 7. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและวธิกีารในการวเิคราะหต์น้ทนุผลตอบแทน 

 8. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับมาตรการในการสัง่การ และเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร ์ในการแกไ้ขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาตแิละคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สภาพทั่วไปทางการผลติ ปัจจัยการผลติและการตลาดสนิคา้เกษตร อปุสงคแ์ละอุปทานส าหรับสนิคา้

เกษตร การวเิคราะหก์ารผลติและฟังกช์นัการผลติ การวเิคราะหต์น้ทนุการผลติ การตลาดและโครงสรา้งตลาดและ

ระบบของตลาดสนิคา้เกษตรในระบบเศรษฐกจิ ตลาดพืชผลเกษตรลว่งหนา้และตลาดอนาคต ตลาดสนิคา้เกษตร

ระหวา่งประเทศและผลกระทบของนโยบายการคา้เสร ีทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรการเกษตรทีเ่หมาะสม 

เทคนิคทีใ่ชใ้นการวเิคราะหท์รัพยากรการเกษตร นโยบายของรัฐทางดา้นการผลติ การตลาดสนิเชือ่การเกษตร   

การจัดการทรัพยากรการเกษตรและนโยบายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตทิีใ่ชแ้ลว้หมดไป และทรัพยากรธรรมชาตทิีใ่ชแ้ลว้ไม่หมดไป  

วิธีการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม การวิเคราะห์ตน้ทุนและ

ผลตอบแทน มาตรการในการแกไ้ขปัญหาของทรัพยากรธรรมชาตแิละคณุภาพสิง่แวดลอ้มเสือ่มโทรม และการใช ้

มาตรการทางเศรษฐศาสตร ์

 

60724 เศรษฐศาสตรอ์ุตสาหกรรมและการจดัการอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Economics and Industrial Management 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับโครงสรา้งตลาด พฤตกิรรมและผลการด าเนินงานการผลติและ 

การก าหนดราคาของหน่วยธรุกจิ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและความสามารถในการวเิคราะห์เกีย่วกับการรวมตัวทางธุรกจิ ตน้ทุน

ธรุกรรม และแหลง่ทีต่ัง้ของอตุสาหกรรม 

 3. เพื่อใหม้ีความรูแ้ละสามารถวเิคราะห์ในการใชเ้ครื่องมือและวธิีการทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการ

ตดัสนิใจในการด าเนนิธรุกจิ การวเิคราะหอ์ปุสงคส์นิคา้ และการวเิคราะหต์น้ทนุการผลติ 
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 4. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละสามารถวเิคราะห์การลงทุนในระยะยาวของหน่วยธุรกจิ ตลอดจนการวิเคราะห์

การตดัสนิใจภายใตค้วามเสีย่งและความไมแ่น่นอน 

 5. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทของอตุสาหกรรมในการพัฒนาเศรษฐกจิและผลกระทบ 

ทีเ่กดิขึน้  

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทของรัฐและสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนาอตุสาหกรรม

ตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยแีละนวัตกรรมตอ่การพัฒนาและการสรา้งความสามารถการแขง่ขัน

ของอตุสาหกรรม 

 7. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับการ

เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎีหน่วยผลิต โครงสรา้งตลาด พฤตกิรรมการแข่งขันและผลการด าเนินงาน การก าหนดราคา  

การรวมตัวทางธุรกจิ ตน้ทุนธุรกรรม แหล่งทีต่ัง้ของอตุสาหกรรม การใชเ้ครื่องมอืและวธิกีารทางเศรษฐศาสตรใ์น

การวเิคราะหแ์ละการตัดสนิใจในการด าเนินธุรกจิ การวเิคราะหอ์ปุสงคส์นิคา้ การผลติและการวเิคราะหต์น้ทุน การ

ผลติ การจัดการอุตสาหกรรม กลยุทธด์า้นการจัดการและการแขง่ขันทางธุรกจิ การวเิคราะหก์ารลงทนุในระยะยาว

ของหน่วยธรุกจิ การตดัสนิใจภายใตภ้าวะความเสีย่งและความไมแ่น่นอนของหน่วยธรุกจิ 

 อุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกจิและผลกระทบทีเ่กดิจากการพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาทของรัฐ

และสถาบันทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอตุสาหกรรม บทบาทของเทคโนโลยแีละนวัตกรรมต่อ 

การพัฒนาและการสรา้งความสามารถการแขง่ขนัของอตุสาหกรรม การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม 

เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มกบัการพัฒนาและการจัดการอตุสาหกรรม 

 

60725 เศรษฐศาสตรท์รพัยากรมนุษยแ์ละการจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ร (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Economics and Human Resource Management in Organization

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาและการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับอปุสงคต์อ่แรงงาน  อปุทานแรงงาน และปัจจัยก าหนด ตลอดจน

การเคลื่อนยา้ยแรงงาน การก าหนดค่าจา้ง แรงงานสัมพันธ์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน

องคก์รส าหรับน าไปใชป้ระกอบการก าหนดนโยบาย การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน

สถาบนัหรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักเกณฑแ์ละวธิกีารลงทุนในทรัพยากรมนุษยด์า้นการศกึษา

การฝึกอบรม และการสาธารณสขุ 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจการจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน สวัสดกิารสงัคม 

และการประกันสังคม ส าหรับการใหท้รัพยากรมนุษยม์ีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกจิไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหท์ีเ่กีย่วกับการวางแผน การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท์ีเ่หมาะสมกับเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 6. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รทีเ่หมาะสมอันเนื่องมาจากการ

เปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกับทรัพยากรมนุษย ์การเปลีย่นแปลงทางประชากรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

การเคลือ่นยา้ยประชากรและการเคลือ่นยา้ยแรงงาน อุปสงคต์่อแรงงาน อุปทานแรงงาน ตลาดแรงงาน ค่าจา้ง  

การลงทนุในทรัพยากรมนุษย ์การจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร แรงงานสมัพันธ ์

 บทบาทของรัฐและสถาบันทีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สวัสดกิารสงัคม การประกันสงัคม

และการคุม้ครองแรงงาน การจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

สงัคม เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มกบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 

60726 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการจดัการทางการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Monetary Economics and Financial Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในองคป์ระกอบของระบบการเงนิ ตลาดการเงนิ และผูเ้กีย่วขอ้งทัง้หมด

ไดแ้ก ่ตลาดเงนิ ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดเงนิตราตา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจบทบาทหนา้ทีข่องตลาดการเงนิ ธนาคารกลาง และสถาบนัการเงนิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทฤษฎกีารเงนิตา่งๆ และสามารถวเิคราะหผ์ลกระทบของนโยบายการเงนิ

ตอ่ธรุกจิและเศรษฐกจิ รวมทัง้เครือ่งมอืและตราสารทางการเงนิ และหลกัการลงทนุทางการเงนิ และ

การประยกุตใ์ช ้

 4. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการจัดการการเงนิของธุรกจิ การจัดหาเงนิทุนในตลาดทุน ตน้ทุนของ

เงนิทนุ และการจัดท างบลงทนุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 องคป์ระกอบของระบบการเงนิ ตลาดเงนิ ตลาดทุน สถาบันการเงนิ และตราสารทางการเงนิ ทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์การเงนิและผลกระทบของนโยบายการเงนิต่อธุรกจิและเศรษฐกจิ บทบาทของตลาดการเงนิและ

สถาบันการเงิน ปัญหาและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงนิและสถาบันการเงนิต่อธุรกจิและ

เศรษฐกจิ ทฤษฎกีารก าหนดอัตราดอกเบีย้และโครงสรา้งอัตราดอกเบีย้ และการคาดการณ์แนวโนม้อัตราดอกเบีย้ 

ตราสารทางการเงนิประเภทตา่งๆ ทฤษฎแีละหลักการการลงทนุทางการเงนิ และการประยุกตใ์ช ้ปัญหาสารสนเทศ

ในตลาดการเงนิ หลักการจัดการการเงนิขององคก์ร วธิกีารวเิคราะห์และวางแผนทางการเงนิ การจัดการเงนิทุน

หมุนเวยีน การจัดการเกีย่วกับหลักทรัพย ์การจัดหาเงนิทุนในตลาดทนุ ตน้ทุนของเงนิทุน และการจัดท างบลงทุน  

และกรณีศกึษาการจัดการทางการเงนิขององคก์รในสภาวะโลกาภวิัตน ์

 

60727 เศรษฐศาสตรภ์าครฐัและนโยบายสาธารณะ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Economics and Public Policy 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบับทบาทของภาครัฐกบัการจัดสรรทรัพยากรใหเ้กดิประสทิธภิาพและความเป็นธรรม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการก าหนดนโยบายสาธารณะ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับระบบการคลงัและการกระจายอ านาจทางการคลัง 

 4. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะหบ์ทบาทและผลกระทบของนโยบายการคลงัตอ่ระบบเศรษฐกจิ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกจิ หลักการใชท้รัพยากรใหเ้กดิประสทิธภิาพและความเป็นธรรม 

สถาบันและการบรหิารกจิการบา้นเมอืง การจัดหาสนิคา้สาธารณะและการจัดการปัญหาผลกระทบภายนอก ทฤษฎี

การเลอืกของสงัคม ทฤษฎภีาษีอากร โครงสรา้งภาษีอากร การหนีภาษี และการปฏริูประบบภาษีอากร การวเิคราะห์

การใชจ้่ายของรัฐบาล การวิเคราะห์โครงการของภาครัฐ การจัดสวัสดิการของรัฐและการกระจายรายได ้ 

ดุลงบประมาณและหนี้สาธารณะ บทบาทของนโยบายการคลังในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ และการ

กระจายอ านาจทางการคลงั 

 

60728 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ และธุรกจิระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Economics and International Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นทฤษฎกีารคา้และนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นทฤษฎกีารเงนิและนโยบายการเงนิระหวา่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นธรุกจิระหวา่งประเทศและสภาพแวดลอ้มทีก่ระทบตอ่เศรษฐกจิและธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎกีารคา้ระหวา่งประเทศ เครือ่งมอืส าคญัในการวเิคราะหท์ฤษฎกีารคา้ระหวา่งประเทศนโยบายและ

มาตรการการคา้ระหว่างประเทศ การวเิคราะห์นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิทีม่ีต่อ 

การด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิของประเทศ บทบาทของบรรษัทขา้มชาตแิละการถ่ายทอดเทคโนโลยรีะหว่าง

ประเทศ การวัดผลของการจัดสรรทรัพยากร การเคลื่อนยา้ยปัจจัยการผลิต การประเมินบทบาทของการคา้ 

การลงทนุของประเทศไทย 

 ทฤษฎกีารเงนิระหวา่งประเทศ การปฏริูปและการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งระบบการเงนิระหว่างประเทศ 

บทบาทของระบบการเงนิและสถาบันการเงนิระหว่างประเทศทีม่ีต่อการก าหนดนโยบายและการบรหิารการเงนิ

ระหวา่งประเทศ การวเิคราะหบ์ทบาทของการเคลือ่นยา้ยเงนิทนุงบดลุการช าระเงนิทีม่ตีอ่เสถยีรภาพและการพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศ การประเมนินโยบายเกีย่วกบัการเคลือ่นยา้ยทนุ ระบบเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 

 ขอบเขตรูปแบบและววิฒันาการของธรุกจิระหวา่งประเทศ สภาพแวดลอ้มทีม่ผีลกระทบตอ่ธรุกจิระหวา่ง

ประเทศโครงสรา้งและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ของธุรกจิระหว่างประเทศ การจัด  

การตลาดระหวา่งประเทศกฎเกณฑ ์ขอ้ตกลงการคา้และกฎหมายระหวา่งประเทศ 

 

60729 เศรษฐศาสตรก์ารพฒันาและประเด็นปญัหาเศรษฐกจิรว่มสมยั (6 หนว่ยกติ) 

 Development Economics and Contemporary Issues   

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เขา้ใจแนวคดิและทฤษฎกีารพัฒนาเศรษฐกจิของนักเศรษฐศาสตรส์ านักตา่งๆ ทีผ่่านมา 

 2. วเิคราะหปั์จจัยทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการพัฒนาและผลกระทบตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ได ้

 3. วเิคราะหน์โยบายและกลยุทธใ์นการพัฒนาเศรษฐกจิได ้

 4. วเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเศรษฐกจิและโครงการพัฒนาตา่งๆ ได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎกีารพัฒนาเศรษฐกจิ ววิฒันาการของแนวคดิ ทฤษฎ ีประสบการณ์ในการพัฒนาของ

ประเทศต่างๆ ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลัง การพัฒนาผลกระทบที่เกดิจากการพัฒนาต่อคุณภาพชีวติของประชากร  

ผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาต ิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม และผลกระทบอืน่ๆ แนวทางและกลยุทธใ์นการพัฒนา

เศรษฐกจิแบบตา่งๆ บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาประเทศ 

 แนวคดิเกีย่วกับการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาเศรษฐกจิ ยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกจิมหภาค 

และการวเิคราะหโ์ครงการพัฒนา 

 

60730 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการและการประยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Managerial Economics and Applications 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพื่อใหม้ีความสามารถในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิ 

2. เพือ่น าหลักการทางเศรษฐศาสตรไ์ปประยุกตใ์ชใ้นการตัดสนิใจทัง้ทางดา้นการผลติ ตน้ทนุการผลติ

การวางแผนก าไร ตลอดจนกลยทุธใ์นการตัง้ราคาสนิคา้และการแขง่ขนั 

3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประมาณและการพยากรณ์ทางธรุกจิ 

4. เพื่อใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะห์นโยบายทางเศรษฐกจิและน ามาปรับกลยุทธ ์เพื่อตัดสนิใจ

ทางธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยกุตใ์ชห้ลกัการทางเศรษฐศาสตรเ์พือ่การตัดสนิใจทางธุรกจิโดยค านงึถงึสภาพแวดลอ้มภายใน

และภายนอกทัง้ทางดา้นการวเิคราะหอ์ุปสงค ์การประมาณอุปสงค ์การพยากรณ์ การวเิคราะห ์การผลติ การวเิคราะห์

ตน้ทุน รายรับและก าไร การวเิคราะห์โครงสรา้งตลาดและการก าหนดราคาขายทัง้ทางดา้นทฤษฎีและปฏิบัต ิ 

การวเิคราะห์ความเสีย่งและความไม่แน่นอน หลักการวเิคราะห์เพื่อตัดสนิใจลงทุน การวเิคราะห์โปรแกรมแบบ

เสน้ตรงและอืน่ๆ การวางแผนการบรหิารจัดการธุรกจิสมัยใหม่ ตลอดจนการใชก้ลยุทธด์า้นต่างๆ เพือ่พัฒนาธุรกจิ

และสรา้งความพรอ้มทางดา้นการแขง่ขัน ความสามารถน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อการจัดการทางธุรกจิอย่างมี

ประสทิธภิาพ และมคีวามสามารถในการวเิคราะหน์โยบายทางเศรษฐกจิเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจทางธรุกจิ 

 

60731 การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management and Organization Risk Management 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจในแนวคดิหลกัการบรหิารองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหส์าเหตแุละผลกระทบของความเสีย่งและความไมแ่น่นอนทีม่ตีอ่องคก์รได ้ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจการบริหารจัดการความเสีย่งทางดา้นการตลาด และความเสีย่งดา้น

ปฏบิตักิารได ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการบรหิารจัดการความเสีย่งทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์และความเสีย่ง มหภาคได ้

 5. เพื่อใหม้ีความรูแ้ละความเขา้ใจการบริหารจัดการความเสี่ยงดา้นการเงินและความเสี่ยงดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศได ้
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 6. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจวธิกีารประเมนิผลกระทบของความเสีย่งทัง้วธิกีารเชงิคุณภาพและ

วธิกีารเชงิปรมิาณได ้

 7. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจวธิกีารจัดการความเสีย่งทีม่ตีอ่องคก์รภาครัฐและเอกชนได ้

 8. เพื่อใหม้คีวามสามารถและทักษะการประเมนิผลการด าเนินงาน โดยใชห้ลักการบรหิารความเสีย่ง

เพือ่เพิม่มลูคา่ขององคก์รได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิและหลักการการบรหิารองคก์รของธุรกจิเอกชนและภาครัฐที่มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ภายใตค้วามเสีย่งและความไม่แน่นอนและสาเหตุของความเสีย่งต่อการด าเนินงานขององคก์รที่เกดิจากปัจจัย

ภายในและภายนอก การบริหารความเสีย่งประกอบดว้ย การบริหารความเสีย่งทางดา้นการตลาด การบริหาร 

ความเสีย่งดา้นการปฏบิัตกิาร การบรหิารความเสีย่งทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์การบรหิารความเสีย่งทางดา้นการเงนิ

การบรหิารความเสีย่งทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การบรหิารความเสีย่งทางดา้นมหภาค การประเมนิผลกระทบ

ของความเสี่ยงทั ้งวิธีการเชิงคุณภาพและวิธีการเชิงปริมาณ วิธีการจัดการกับความเสี่ยงขององค์กรและ  

การประยุกต์ใชใ้นทางปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยงโดยใชห้ลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม การประเมินผล 

การด าเนินงานโดยใชห้ลักบรหิารความเสีย่งเพื่อเพิ่มมูลค่าขององคก์ร และกรณีศกึษาการบรหิารความเสีย่งของ

องคก์รทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 

 

60794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ  (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพื่อใหม้ีทักษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎี และวธิีการศกึษาจากชุดวชิาต่างๆ มาใชใ้นการศกึษา

วเิคราะหแ์ละวจัิยปัญหาทางเศรษฐศาสตร ์ในหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษและเกีย่วขอ้งกับวชิา

ทีนั่กศกึษาเลอืก 

 2. เพือ่ใหม้ทีักษะในการน าแนวคดิทฤษฎ ีและวธิกีารศกึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาใชใ้นการวเิคราะหแ์ละ

วจัิยปัญหาทางเศรษฐศาสตรใ์นหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษและเกีย่วขอ้งกบัวชิาทีนั่กศกึษาเลอืก 

3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจและมทีกัษะในการสงัเคราะหง์านวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาเศรษฐศาสตร ์

4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจและมทีกัษะในการแตง่ต าราทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกับวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ด าเนนิการวเิคราะหห์รอืวจัิยโดยเริม่ตัง้แต ่การเลอืกปัญหาส าหรับวเิคราะหห์รอืวจัิย การเขยีนโครงการวจัิย 

การเสนอโครงการวจัิย การศกึษาวรรณกรรมที่เกีย่วขอ้ง การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การเสนอ

รายงานของการวเิคราะหห์รอืวจัิย การสงัเคราะหง์านวจัิยและการแตง่ต าราทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาเศรษฐศาสตร ์

 

60795 วทิยานพินธ ์ (12  หนว่ยกติ) 

 Thesis 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้
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 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบ การวจิัย การเขยีน 

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์ทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

60796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติเศรษฐศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Economics 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหส้ามารถน าหลักทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรไ์ปใชใ้นการวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาทางดา้นตา่งๆ

 2. เพือ่ประยกุตใ์ชว้ชิาการทางดา้นเศรษฐศาสตรไ์ปใชใ้นการตดัสนิใจและการวางแผนงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. เพือ่ใหรู้จ้ักการท างานเป็นทมี มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัภาวะผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี 

 4. เพือ่ใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม ในการปฏบิตัหินา้ทีแ่ละการน าหลกัการทางเศรษฐศาสตรไ์ปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์ในการวเิคราะห ์การวางแผนการตัดสนิใจ และการ

แกไ้ขปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์เป็นการศกึษาโดยใชส้ถานการณ์จ าลอง การพัฒนาตนเองใหม้ีบุคลกิภาพที่

เหมาะสม การใชก้จิการกลุ่มสัมพันธเ์พื่อพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และการเป็นผูน้ า การ

เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมทีเ่หมาะสมส าหรับนักเศรษฐศาสตร ์
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